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Budapesti művelődés – Pestújhely

Pintér ZsuzsánnaPintér Zsuzsánna

A Pestújhelyi Napok 
a kezdetektől máig

A Pestújhelyi Közösségi Ház 1993-
ban rendezte meg először a Pestúj-
helyi Napokat. Ebből az alkalomból 
született meg a „PestújHELYIÉRTÉK” 
c. lap (kiadvány) első száma. Az aláb-
bi gondolatokat a lap munkájához 
gondolták végig a pestújhelyiek, de a 
megfogalmazott célok nem a laphoz 
használódtak fel (annak kiadása nem 
folytatódott), hanem a Pestújhelyi 
Közösségi Ház mindennapi munkájá-
ban és ezen belül a Pestújhelyi Napok 
eseményeinek megvalósításakor.

A  lap beköszöntőjében megfo-
galmazott célok: „Mi – a Pestújhelyi 
Közösségi Ház munkatársai és a Még 
Színház tagjai – igyekszünk fölkelteni 
lakótársainkban a hagyományos for-
mák iránti érzékenységet, igényt: akár 
lakóházról, üzletről, akár a társadalmi 
önszerveződés formáiról, a  közélet 
fórumairól, vagy ünnepeink megtar-
tásáról van szó.

A  történeti múlt forrásait bön-
gészve, föl kell kutatni mindazokat a 
személyeket, eseményeket és társulá-
sokat, amelyek értékmegőrző, érték-
teremtő tevékenységünkhöz lehetőleg 
helyi példával, tanulsággal szolgálnak. 
Szándékunk szerint a kerületrészben 
élő alkotóknak is fórumot kívánunk 
teremteni, hogy… környezetük meg-
ismerje munkájukat… S mert úgy vél-
jük, hogy épp e tevékenységi körben, 
a  művészet és művelődés területén 
fogalmazódnak meg a leghiteleseb-
ben létezésünk és a világ legégetőbb 
gondjai, lehetőség szerint igyekszünk 
teret szentelni a legkülönfélébb műal-
kotásoknak is.” (Bassola Richárd)

A Pestújhelyi Napok

Az eseménysor magas felütéssel 
kezdődött, rengeteg energiát fek-
tettünk a szervezésbe. Nagy harcok 
árán sikerült kinyitni az akkor már 
több éve zárva tartó Széchenyi Mozit. 
A  teljesen lepusztult épületet kitaka-
rítottuk, átszállítottunk egy pianínót. 
Függönyökkel varázsoltunk egy ve-
títőteret. Az elképesztő térben Szász 
Zsolt Szent László szobra, Somogyi 
Kata bábjai, Csutoros Sándor munkái 
kerültek kiállításra. Az egykori kert-
mozi helyén Kemény Henrik a sátor-
moziban vetített. Ősbemutatója volt a 
Kék madár bábfi lmnek, a némafi lmek 
alatt Darvas Ferenc zongorázott. Hu-
szárik, Bódy Gábor, Kallós-Martin 
fi lmek kerültek bemutatásra. Széche-
nyi Péter miniatűr képeinek kiállítását 

Kiss Anna költő nyitotta meg, majd 
előadást tartott a gyerekeknek.

Felhívást tettünk közzé, kerestük 
a háború előtt a Ház udvarán álló 
egykori óvoda óvodásait, meghívtuk 
egy beszélgetésre Tömöry Mártát. 
A  gyerekekkel sárkányt építettünk, 
amely végigjárta a Pestújhelyi utat. 
Volt helytörténeti fotókiállítás, fórum, 
színházi előadás, focibajnokság…

Nagy Előd megnyitotta műter-
mét a pestújhelyiek előtt, szét lehetett 
nézni és festeni is lehetett kertjében.

Ma elképedve nézzük végig, hogy 
milyen gazdag volt a kínálat. A MéG 
Színház csapatával oldottuk meg a 
szórólapok terjesztését, a plakátozást, 
és a kitelepüléssel járó összes mun-
kálatokat is. Sajnos elég szerény volt 
az érdeklődés, amikor a mozi tetején 
a fényképezkedéshez jelmezes színé-
szek hasaltak, az előtte elmenő busz 
utasai rezzenéstelen arccal nézték a 
jelenetet, senki nem kérdezte meg az 
arra járók közül, hogy mi történik, de, 
valami elindult.

Lassan kialakult – az itt élők egy-
re fokozódó szerepvállalása mellett 

– egy programváz, amiben az identi-
tást erősítő alkalmak, megmozdulá-
sok, a helyi művészek bemutatása, az 
amatőr alkotók kibontakozási lehe-
tőségei, a  múlt emlékezetben tartá-
sa, szórakozási, sportolási alkalmak, 
színházi, gyerek, zenei programok 
egyként helyet kaptak. Sikerült a 
kezdetektől megnyernünk támoga-
tóknak az itt élő magánszemélyek és 
vállalkozások közül jó néhányat, akik 

A Pestújhelyi Napok emblémája 
– Gyulai Líviusz munkája
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lehetőségeikhez mérten, munkával, 
szolgáltatással, termékkel támogatták 
az eseményeket.

Végignézve az elmúlt 22 év prog-
ramfüzeteit látszik, hogy minden év-
ben volt valami igazi csemege, újdon-
ság az események között.

’94-ben itt voltak a Konok Kunok 
népi játékok bemutatójával és Peti 
János emlékkiállításán Bitskei Tibor 
működött közre.

’95-ben a ”Száz éves a mozi” kere-
tében, szabadtéren is vetítettünk, és 
itt mutattunk be először amatőr gyűj-
teményt (gyufák), folytattuk a helyi 
művészek bemutatását. Szepesi Attila 
költő volt a vendégünk. Jákó Balázs 
festőművész kiállítása és Kemény 
Henrik Vitéz Lászlója, Néder Norbert 
Ládafi a bábszínháza volt nagy siker.

’96-ban a kerületi amatőr művé-
szeket mutattuk be, és Nagy Parisa 
perzsa festő kiállítását nyitottuk, re-
neszánsz táncházat, Roma estet, csa-
ládi délelőttöt szerveztünk. Több kül-
ső helyszínen volt térzene, és kerék-
páros ügyességi versenyt tartottunk.

’97-ben két új, a  továbbiakban is 
élő programelem került be az esemé-
nyek közé: Városnéző sétára indul-
tunk Búza Péterrel, és megrendeztük 
a biliárdbajnokságot. A  helyi kötődé-
sű művészek közül Gacs Gábor grafi -
káit és Gacs Réka kerámiáit bemutató 
kiállítást Gyulai Líviusz nyitotta meg.

’98-ban került sor először „Pestúj-
helyi Desszert” beszélgetésre: Wesz-
ter Emilia és Dr. Szlatényi Ernőné 
Apáthy Izabella volt a vendég. Na-
gyon izgalmas volt Nagy Zoltán, az 

Iparművészeti Főiskola tanára betű-
történeti kiállítása és saját tervezésű 

„margaréta” betűtípusának bemuta-
tása. Gyulai Líviusz kiállítását Feledy 
Balázs nyitotta meg.

’99-ben Gyulai Líviusz elkészítet-
te a Pestújhelyi Napok emblémáját a 
sóskúttal, azóta ezzel jelenik meg a 
műsorfüzet. Először került sor nyi-
tott sétabuszos városnézésre Ádám 
Ferenc vezetésével. A Desszert vendé-
gei Lövey Sára és Dalnoki Jenő voltak, 
a helyi kiállító Kiss Andrea keramikus. 
Megnyitottuk a Suliszalont a Pestúj-
helyi Iskolában a művészeti szakkö-
röseink kiállításával. Az amatőr alko-
tóknak kiírt pályázat munkáiból nyílt 
kiállításon Vitai Ildikó zenélt. Závada 
Pál Jadviga párnája c. új könyvéről 
Parti Nagy Lajos beszélgetett a szer-
zővel. Kányádi Sándor „rendhagyó 

irodalomórát” tartott a házban szom-
bat délután.

2000-ben Kukely Júlia adott kon-
certet a katolikus templomban, Má-
csai Pál, Huzella Péter Villon estje 
szintén nagy siker volt. Először került 
sor a temetői sétára, és itt hirdettük 
meg először a „Pestújhely legszebb 
kertje” és a portaszépítő pályázatot. 
A desszert vendége Széchenyi Ferenc-
né Bözsi néni és Dutkevics László 
kereskedők voltak. A  Hundows gi-
tárzenekar először játszott a házban. 
A  külvárosi Szalonban Balázs Piri 
Balázs kiállítását Peterdi Pál nyitotta 
meg. A kerti kocsmában a Rom Som 
együttes játszott.

2001-ben 95. születésnapja alkal-
mából kiadtuk Szabó Jánosné Tóth 
Margit verseskötetét „Válogatott 
verseim, ez Tóth Margit” címmel. 
A  Külvárosi Szalonban Zajti Ferenc 
emlékkiállítását Nagy Előd nyitotta 
meg. A  Desszert vendégei: Dr. Lö-
vey György és Gönczy János voltak. 
A  katolikus templomban Szabó At-
tila hegedűművész és Kukely Júlia 
adott közös koncertet, az evangélikus 
templomban Szabó István brácsa- és 
énekművész lépett föl. Nagy Károly 
Buddhizmus, misztika, Tibet c. újon-
nan megjelent könyvének itt volt a 
bemutatója. Csákányi Eszter Egy szí-
nésznő élete c. monodrámáját láthat-
ta a közönség. Gyulai Líviusz műter-
mét, kertjét Lovas Kata, a Nők Lapja 
kert rovatának írója nyitotta meg a 
pestújhelyiek előtt. Gyulai Líviusz és 
Szabó Attila fi lmjeiből vetítettünk. 
A  buszos séta a múzeum udvarán 

Tömeg a családi napon

Biliárdbajnokság



43

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Budapesti művelődés – Pestújhely

Pintér Zsuzsánna

nyílt képzőművészkör kiállításán ért 
véget. Táncházat vittünk a Bújócska 
óvodába Tálas Ágnes és Vaskó Zsolt 
közreműködésével.

2002. jelentős dátum a Pestúj-
helyi Napok történetében. Felhívást 
tettünk közzé: várjuk a pestújhelyiek 
régi játékait, amit egy kiállítás kere-
tében mutatunk be. Nagyon nehezen 
indult el a dolog, de amikor már volt 
egy-két tárgy, és meg tudtuk mutatni, 
mikre gondolunk, elkezdtek gyűlni a 
játékok. Ez a sikeres tárlat (megnyi-
totta Mészáros Emőke bábtörténész, 
főiskolai tanár a Suli Szalonban) ala-
pozta meg a további tematikus hely-
történeti kiállításokat, melyek Nagy 
Edit kollegánk gyűjtő, kutató és kivi-
telező munkája nyomán jöttek létre.

Pápai Erika Pikáns zsoltár c. szín-
házi előadása, a  kerti kocsmában a 
horvát Dusnoki Ráckezsice zenekar, 
máskor Gergely Ákos szórakoztatta 
a közönséget. A  Pestújhelyen egykor 
és „akkor” tanító pedagógusok tisz-
teletére rendezett összejövetelünkön 
Méhes Csaba pantomim művész lé-
pett föl.

A  Desszert vendége András Fe-
renc volt. Helyi alkotót bemutató 
kiállításunkon Siklósi Attila festő-
művész képeit láthatta a közönség a 
Külvárosi Szalonban. A ház udvaráról 
tízszer fölemelkedett egy (kikötött) 
hőlégballon, a  szerencsések megnéz-
hették szűkebb pátriánkat a magasból.

2003-ban Magyarországon elő-
ször itt volt Dog-dancig verseny, az 
utcában lakó Tóth István szervezésé-
ben.

A  „Tárgyaink szeszélyes tárgyak” 
című, a pestújhelyiek féltett kincseiből 
összeállított kiállítást Parti Nagy Lajos 
nyitotta meg. Erre a kiállításra készü-
lődés során került elő nagy kincsünk, 
Pestújhely első hangos fi lmje. Ebben 
az évben kezdődött a Múzeumi hiva-
tásos képzőművészek kiállítása.

A Vöröskereszt XV. kerületi szer-
vezetével együttműködve nyitottuk 
a turkálójukból összeállított divatbe-
mutatót, melyen a házba járó tánco-
sok és más vállalkozó kedvűek mutat-
ták be a ruhákat, Kukely Júlia énekelt, 
Parti Nagy Lajos fölolvasta „Kis Pá-
rizs” c. novelláját. Váczy J. Tamás kiál-
lításán volt Karai József Ünnepi zene 
szerzeménye ősbemutatója. Családi 
egészségnapot tartottunk.

2004 kiállítása ”Pestújhelyiek csa-
ládi ünnepei” címet viselte, Malek 

Andrea musical estjét Malek Miklós 
kísérte, fölléptek a vasutas zeneiskola 
Stúdiósai, Kissné Breczek Margit mű-
vésztanár képeit állítottuk ki. A  Desz-
szert vendége Homor Istvánné és Szú-
nyogh László volt. Ebben az évben női 
focibajnokságot is szerveztünk.

2005-ben „hajrá Pestújhely” kiál-
lításán az itteni sportélet került be-
mutatásra. Dóra Áron zenés mese 
délelőttön szórakoztatta a gyerekeket, 
felnőtteket. Beépült a programba a 
bridzs és ulti bajnokság.

Néder Norbert faragott körhintá-
ja, Környei Aliz csodálatos babaját-
szója meghonosodott ettől az évtől 
Pestújhelyen.

2006-ban „Mi hírünk az ország-
ban, világban” kiállításon a Pestújhe-
lyen túl is hírnevet szerzetteket mu-
tattuk be. A Pátria egyesület is képbe 
került, Határtalan civil nap program-
juk még pár évig, az általuk állított 
emléktáblák koszorúzása a mai napig 
része lett az eseményeknek. A buszos 
városnézésen Kósa Géza „szemével” 
követtük nyomon, milyen is lakóhe-
lyünk botanikai szempontból.

Először lehetett nevezni a főző-
versenyre.

A  pestújhelyi képeslapok XXI. 
század fotópályázat nyertesei kaptak 
helyet az ekkorra már felújított föld-
szinti folyosón.

2007-ben „Vidám hely ez a Pestúj-
hely” kiállításon az egykori vendég-
lőkről, kocsmákról emlékeztünk meg, 
és a buszos sétán is ezeket a helyeket 
kerestük föl. Ettől az évtől rendezzük 
a Victória SC-vel az Óvodás duatlont.

Néder Norbert faragott körhintája

Óvodás duatlon
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2008-ban „Bolt hátán bolt” kiál-
lításon a kereskedőkről emlékeztünk 
meg, Kis anomáliák című fotópályá-
zatunkon Pestújhely „fekete foltjai” 
jelentek meg. Sütiversenyt hirdet-
tünk. Egy sétára vártuk a városrész 
elöljáróit, hogy megmutassuk, mit 
nem szeretnénk látni lakóhelyünkön. 
A  „sztárvendég” ebben az évben Be-
recz András volt.

2009-ben a 100 éves Pestújhelyt 
ünnepeltük. A  Szalonban Pallay Sán-
dor művésztanár emlékkiállítását 
rendeztük. A  gyalogos sétán László 
Tamás vezetésével néztük meg „váro-
sunk” szerkezetét, a  körülvevő lakó-
telepek és a kertváros összehasonlítá-
sában. Kaláka koncertre a gyerekeket, 
a  Portugál c. színházi előadásra a fel-
nőtteket, a  családi napra mindenkit 
vártunk. A Pestújhelyi portrék fotópá-
lyázat képei ma is láthatók a folyosón.

2010-ben kiállításunk a „Gyógyí-
tókról” szólt. Megszűnt a szabadtéri 
nosztalgia bulik sorozata, sok év után 
egy új betelepült szomszédot zavart az 
évente egyszeri hangoskodás. A  Chi-
cago c. darab volt a színházi produkció.

2011. „Az „Ügy” nevelésügyi kiál-
lítással nyitottunk. Az „És Rómeó és 
Júlia” c. előadás volt a színházban.

2012-ben a rendhagyó – Szabó 
Juli vezette – Desszert vendégei, a 20. 
pestújhelyi Napok alkalmából Nagy 
Edit és Pintér Zsuzsánna voltak. Ki-
állítással köszöntöttük a 70 éves Nagy 
Elődöt. Egyre több külső helyszínt 
vontunk be a programba, a  „hangok 
a kocsmából” sorozatban népzenét 
vittünk a kocsmákba, néptáncot a 

játszóterekre, biciklis kertmozit a 
parkba. Ettől az évtől záró esemény 
a MÁV Szimfonikusok koncertje.

2013-ban az újonnan elnevezett 
Dalnoki utcában egy utcabállal nyílt 
a rendezvénysorozat. Kiss Andrea ke-
ramikus emlékkiállítása volt a Szalon-
ban. A „Felsütött a nap az égre” nép-
zenei koncertnek és az „Ötödik Sally” 
c. színházi előadásnak és a Napkutya 
zenekarnak volt nagy sikere.

2014-ben az Észak-Pesti Kórház 
parkjába került át a családi Nap, ezzel 
új lendületet vett ez a program. Na-
gyobb helyen, több új elemet beemel-
ve rendeztük a napot. A  kápolnába 
és köré a múzeum szervezett esemé-
nyeket. Itt újdonság volt a babakocsi 
kiállítás, és több színházi produkció 
is szerepelt a napon. Az „Ügy II. ki-
állítást” rengetegen látták. Civil kez-
deményezésként bekapcsolódott az 
eseményekbe a Hörpentő Söröző ut-
cabállal, sörfesztivállal.

Az elmúlt 22 év alatt a Pestújhe-
lyi Napok az itt élők számára várt 
eseménnyé, ünneppé érett. Úgy 
érezzük, hogy az eredeti célt a ren-

dezvényekkel elértük, továbbra is 
nyitottak vagyunk az új kezdemé-
nyezésekre.

És a 23. Pestújhelyi Napok 
május 29-től június 7-ig

Huszonhárom év elteltével mivel 
is hívhatnám föl az Önök fi gyelmét a 
Pestújhelyi Napokra?

Mondjam el, hogy milyen nagysze-
rű, hogy élnek közöttünk olyan meg-
szállottak, akik kitartó munkával össze-
gyűjtötték a pestújhelyi „nagy családok” 
fényképeit a falról, és a nyitórendezvény 
Desszertjében az ezekhez fűződő él-
ményeiket megosztják velünk? Hívjam 
önöket a Családi napra, ismét a kórház 
kertjébe, ahol változatos sport, ügyessé-
gi, kézműves, színházi programok mel-
lett, számos bográcsban főnek majd az 
elbírálásra váró ételek, és kora délután 
gyerekek, szülők, nagyszülők együtt 
hallgathatják majd a Kaláka együttes el 
nem évülő „slágereit”?

A zenebarátokat csábítsam a MÁV 
Szimfonikusok koncertjére, vagy a 
Hundows gitárzenekar estjére, temp-
lomi koncertre, esetleg a Muddy Sho-
es blues zenekar föllépésére, vagy egy 
jó kis nosztalgia bulira?

Külön fel kell-e hívnom az intel-
lektuális humor kedvelőinek fi gyel-
mét Sándor György humoralista ön-
álló estjére?

Bíztassam a ping-pongosokat és 
az ultizókat, hogy mérjék össze tudá-
sukat, a  kerttulajdonosokat, hogy ne-
vezzenek a legszebb kert pályázatra?

Ajánljam fi gyelmükbe a fotókiál-
lítást, vagy hívjam Önöket emlékező 
sétánkra a temetőbe?

Én szóltam, Önökön a sor, hogy 
látogatásukkal megtisztelve ünnep-
pé varázsolják a 23. Pestújhelyi Na-
pokat.

Pintér Zsuzsánna, a PeKH vezetője

Kaláka-koncert

PINTÉR ZSUZSÁNNA: Kötődésem Pestújhelyhez anyai dédszüleim okán van, ők építet-
ték azt a házat ahol születésem óta – közel 20 éves újpesti kitérővel – ma is élek. Általá-
nos és középiskolába is a kerületbe jártam. A Tanítóképző Főiskola elvégzése után Újpes-
ten tanítottam alsó tagozatos gyerekeket, közben kiegészítőn elvégeztem a magyar szakot, 
így később felsőben lettem tanár. 1991-ben keresett Tóth Lajos, a Csokonai Művelődési 
Központ igazgatója a Diáktanya intézményegységébe munkatársat, jelentkeztem, és az-
óta irányítom a Közösségi házzá vált telephely munkáját. Jó kollégákat tudhattam mindig 
magam mellett, az elért eredmények nekik is köszönhetők. A férjemmel gimnáziumi osz-
tálytársak voltunk, két felnőtt gyerekünk van, akikre büszkék vagyunk. A munkám ma is 
örömet okoz, s szerintem a nyugdíjig hátralévő időben a lelkesedésem még kitart.


